
(สํ าเนา)
ที่ นร 0708.1/ว 14 สํ านักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก  กทม. 10300

 5    พฤศจิกายน  2544

เร่ือง  การบรรจุผูไปรับราชการทหารและผูไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเขารับราชการ

เรียน

อางถึง   1.   หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที ่นร 0708/ว 6  ลงวันที่ 24 เมษายน 2535
2. หนังสือสํ านักงาน ก.พ. ที ่นร 0708/ว 7  ลงวันที่ 24 เมษายน 2535

ส่ิงที่สงมาดวย   1.   แบบขอกลับเขารับราชการตามมาตรา 63
2. แบบหนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหาร
3. แบบขอกลับเขารับราชการตามมาตรา 64
4. แบบหนังสือรับรองประวัติการทํ างาน

ตามหนังสือที่อางถึง แจงมต ิ ก.พ. ก ําหนดหลกัเกณฑและวธีิการบรรจผูุไปรบัราชการ
ทหาร และผูไปปฏบิตังิานตามมตคิณะรฐัมนตรกีลับเขารับราชการตามมาตรา 63 และมาตรา 64 แหง
พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการพลเรอืน  พ.ศ. 2535  มาเพือ่ถือปฏิบตัิ  ความแจงแลว นัน้

เนือ่งจากคณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบใหมกีารปรบัปรงุประสทิธภิาพและประสทิธผิลของ
งานราชการ และใหเปลีย่นระบบการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนขาราชการตัง้แตวนัที ่ 1 เมษายน  2544  เปนตนไป  
ดงันัน้ เพือ่ใหการบรรจผูุไปรบัราชการทหารและผูไปปฏบิตังิานตามมตคิณะรฐัมนตรกีลับเขารับราชการ
สอดคลองกับการปรับเปลี่ยนระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกลาว ก.พ. จึงมีมติใหยกเลิกมติ ก.พ.ตาม
หนังสือที่อางถึง และกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุผูไปรับราชการทหารและผูไป
ปฏิบตังิานตามมตคิณะรฐัมนตรกีลับเขารับราชการ ดงันี้

1. การบรรจผุูไปรับราชการทหารกลบัเขารบัราชการ
1.1 เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจากราชการไปรับราชการตามกฎหมายวา

ดวยการรบัราชการทหาร ใหสงวนต ําแหนงในระดบัเดยีวกนัไวสํ าหรับบรรจผูุนัน้กลบัเขารับราชการ



1.2 ผูประสงคจะขอกลับเขารับราชการตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ     
ขาราชการพลเรอืน  พ.ศ. 2535 ในกระทรวง  ทบวง  กรม  เดมิ จะตองยืน่ค ําขอบรรจกุลับพรอมหนงัสอื 
รับรองประวัติการรับราชการทหารตามแบบแนบทายหนังสือนี้ ภายใน 180 วันนับแตวันพนจาก
ราชการทหาร

1.3 ใหสวนราชการตรวจสอบเอกสารและประวตักิารรบัราชการทหารตามขอ 1.2  หาก
เห็นวาเปนเอกสารที่ถูกตอง และผูนั้นพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทํ าการใดๆ ในระหวางรับ
ราชการทหารอนัเสยีหายแกราชการอยางรายแรง  หรือไดช่ือวาเปนผูประพฤตช่ัิวอยางรายแรง  และผูนัน้ไม
เปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 และไมไดถูกเปลี่ยนแปลงคํ าสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา 118 
วรรคสอง เปนใหออกจากราชการตามมาตราอื่น รวมทั้งบุคคลดังกลาวไดยื่นคํ าขอบรรจุกลับภายใน 
180 วันนับแตวันพนจากราชการทหาร ก็ใหผูมีอํ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ส่ังบรรจุผูนั้นกลับเขา
รับราชการเปนขาราชการพลเรอืนสามญัและแตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงในระดบัเดมิทีส่งวนไว โดยใหไดรับ
เงนิเดอืน  ดงันี้

   1.3.1 ในกรณทีีผู่กลับจากราชการทหารมเีวลารบัราชการทหารตัง้แต 6 เดือน
ขึน้ไป แตไมถึง 1 ป  ใหส่ังบรรจผูุนัน้กลบัเขารับราชการเปนขาราชการพลเรอืนสามญัโดยใหรับเงนิเดอืนใน
อันดบัเดมิและในขัน้ทีสู่งกวาเดมิไดไมเกนิครึง่ขัน้

ถาหากมเีศษของ 6 เดอืนทีไ่ปรบัราชการทหาร เมือ่น ําเศษทีเ่หลือไปรวม
กบัระยะเวลาในการปฏบิตังิานของครึง่ปทีแ่ลวมาของผูนัน้กอนออกไปรบัราชการทหารแลวไดครบ 6  เดอืน  
กใ็หส่ังบรรจผูุนัน้กลบัเขารับราชการโดยใหไดรับเงนิเดอืนในอนัดบัเดมิและในขัน้ทีสู่งกวาเดมิไดอีกไมเกนิ
คร่ึงขั้น  ตัวอย างเช น  นาย  ก .  บรรจุ เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ  2543 ได ออกจากราชการ
ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร มีกํ าหนดระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต
วนัที ่ 1 พฤษภาคม 2544 ถึงวนัที ่ 31 มนีาคม  2545  และไดรับการบรรจกุลับเขารับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนสามญัตัง้แตวนัที ่ 1 เมษายน 2545  ซ่ึงตามเกณฑ นาย ก. มเีวลาไปรบัราชการทหารตัง้แต 6 เดอืน
ขึน้ไปจะไดรับการบรรจกุลับโดยไดรับเงนิเดอืนสงูกวาเดมิ คร่ึงขัน้  และโดยทีม่เีศษของ 6 เดอืนอกีจ ํานวน          
5 เดอืน  เมือ่น ําไปรวมกบัระยะเวลาการปฏบิตังิานในครึง่ปทีแ่ลวมาของนาย ก. กอนออกไปรบัราชการ
ทหารจ ํานวน 1 เดอืน คอื ตัง้แตวนัที ่1 เมษายน 2544 ถึงวนัที ่30 เมษายน 2544 รวมกนัแลวได ครบ 6  เดอืน  
กรณเีชนนี ้ใหส่ังบรรจ ุนาย ก. กลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรอืนสามญัโดยใหรับเงนิเดอืนในอนัดบั
เดมิและในขัน้ทีสู่งกวาเดมิไดอีกไมเกนิครึง่ขัน้  รวมเปนหนึง่ขัน้

1.3.2 ในกรณทีีผู่กลับจากราชการทหารมเีวลารบัราชการทหารครบ 1 ป  ใหผูมี
อํ านาจสัง่บรรจผูุนัน้กลบัเขารับราชการเปนขาราชการพลเรอืนสามญั  โดยใหรับเงนิเดอืนในอนัดบัเดมิ และ
ในขัน้ทีสู่งกวาเดมิไดไมเกนิปละหนึง่ขัน้
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1.3.3 ในกรณทีีผู่กลับจากราชการทหารมเีวลารบัราชการทหารตัง้แต 1 ปขึน้ไป     
เศษของปทีไ่ปรบัราชการทหารทีเ่หลือจากการพจิารณาตามเกณฑขอ 1.3.2 แลว หากมรีะยะเวลาเหลอื    ครบ 
6  เดอืน ใหส่ังบรรจผูุนัน้โดยใหไดรับเงนิเดอืนในอนัดบัเดมิและในขัน้ทีสู่งกวาเดมิ  เพิม่จากขอ 1.3.2ไดอีก
ไมเกนิครึง่ขัน้ส ําหรับระยะเวลาทีค่ ํานวณไดครบ  6  เดอืน  และหากยงัมเีศษทีเ่หลือจากการค ํานวณครัง้สดุ
ทายอกีแตไมครบ 6 เดอืน ใหพจิารณาค ํานวณตามเกณฑ ขอ 1.3.1 วรรคสอง

ทัง้นี้  การใหไดรับเงนิเดอืนสงูกวาเดมิ ตามขอ 1.3.1  ขอ 1.3.2 และ ขอ 1.3.3  นัน้   จะตอง
ไมไดรับประโยชนมากกวาผูทีม่ไิดออกจากราชการไปรบัราชการทหาร และตองไมเกินขั้นสูงของอันดับ         
เงนิเดอืนส ําหรับต ําแหนงระดบัเดมิ

2. การบรรจผุูไปปฏบิตังิานตามมตคิณะรฐัมนตรกีลับเขารบัราชการ
2.1  เมือ่คณะรฐัมนตรไีดอนมุตัใิหขาราชการพลเรอืนสามญัผูใดออกจากราชการไป 

ปฏิบตังิานใดๆ ซ่ึงใหนบัเวลาระหวางนัน้ส ําหรับการค ํานวณบ ําเหนจ็บ ํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตาม
กฎหมายวาดวยบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ ใหสงวนตํ าแหนงในระดับเดียวกันไวสํ าหรับบรรจุผูนั้น
กลับเขารับราชการภายในก ําหนดเวลาทีค่ณะรฐัมนตรอีนมุตั ิแตไมเกนิสีป่นบัแตวนัไปปฏบิตังิานดงักลาว

2.2  ผูประสงคจะขอกลบัเขารับราชการตามมาตรา 64 แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบ
ขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2535 ในกระทรวง ทบวง กรม เดมิ จะตองยืน่ค ําขอบรรจกุลับพรอมหนงัสอื
รับรองประวตักิารท ํางานตามแบบแนบทายหนงัสอืนี ้ กอนวนัสิน้สดุก ําหนดเวลาทีค่ณะรฐัมนตรไีดอนมุตัิ
ใหไปปฏบิตังิานใดๆ ไมนอยกวา  30  วนั

2.3  ใหสวนราชการตรวจสอบเอกสารและประวตักิารท ํางานตามขอ 2.2 หากเหน็วา
เปนเอกสารที่ถูกตองและผูนั้นมีประวัติในการทํ างานที่ไปปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยไมมีความ
เสยีหาย และยืน่ค ําขอบรรจกุลับภายในก ําหนด   กใ็หผูมอํี านาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 ส่ังบรรจผูุนัน้กลบัเขา
รับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงในระดับเดิมที่สงวนไว โดยใหรับ
เงนิเดอืนตามเกณฑเชนเดยีวกบัการบรรจผูุไปรบัราชการทหารกลบัเขารับราชการตามขอ 1.3

3.  ในการบรรจผูุไปรบัราชการทหารและผูไปปฏบิตังิานตามมตคิณะรฐัมนตรกีลับเขา
รับราชการ หากผูใดไมเคยไดรับการบรรจแุละแตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงในสายงานทีเ่ร่ิมจากระดบั 3 หรือ
ระดบั 4 ซ่ึงใชวฒุปิริญญาตรหีรือเทยีบไดไมตํ ่ากวานีข้ึน้ไปเปนคณุสมบตัเิฉพาะส ําหรับต ําแหนงมากอน  
หากจะแตงตัง้ใหด ํารงต ําแหนงในสายงานดงักลาว ผูนัน้จะตองอยูในหลกัเกณฑตามหนงัสอืสํ านกังาน  ก.พ. 
ที ่นร 0711 / ว 12  ลงวนัที ่  1 ตลุาคม  2533  หรือหนงัสอืสํ านกังาน ก.พ. ที ่นร 0705 / ว 7  ลงวนัที ่  18  
มถุินายน  2534  ดวยโดยอนโุลม

3



4. ในกรณท่ีีผูมีอํ านาจสัง่บรรจตุามมาตรา 52 พจิารณาเหน็วามเีหตผุลความจ ําเปน สมควร
บรรจแุละแตงตัง้ผูไปรบัราชการทหารหรอืผูไปปฏบิตังิานตามมตคิณะรฐัมนตรี  กลับเขารับราชการและแตง
ตัง้ใหด ํารงต ําแหนงในระดบัหรือรับเงนิเดอืนในขัน้ทีสู่งกวาทีก่ ําหนดไวในหนงัสอืฉบบันี ้ ใหเสนอ ก.พ. 
พจิารณาเปนราย ๆ ไป

อนึ่ง การใดที่ไดดํ าเนินการโดยถูกตองตามมติ ก.พ. ตามหนังสือสํ านักงาน ก.พ. 
ที่อางถึง เสรจ็ไปแลวกอนวันมีหนังสือฉบับนี้ใหเปนอันใชได

ทัง้นี้  ตัง้แตวนัที ่ 1  เมษายน  2544  เปนตนไป

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ และถือปฏิบตัติอไป   ทัง้นี ้  ไดแจงใหกรมและจงัหวดัตางๆ   ทราบ
ดวยแลว

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ     ทิพาวดี  เมฆสวรรค

(คณุหญิงทิพาวดี   เมฆสวรรค)
เลขาธิการ ก.พ.

สํ านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ
กลุมประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดระบบการใหรางวัลจูงใจ
โทร. 0 2282 7365
โทรสาร  0 2282 1828
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แบบขอกลับเขารับราชการตามมาตรา 63

เขียนที่...............................................
วันที่................เดือน..........................พ.ศ....................

เร่ือง ขอกลับเขารับราชการ
เรียน ................................................................

ขาพเจา..................................................อยูบานเลขที่................ถนน..............................  
ตํ าบล/แขวง.......................................อํ าเภอ/เขต.................................จังหวัด............................           
รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพท..................................ประสงคจะขอกลับเขารับราชการตาม     
มาตรา 63  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ขาพเจาไดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารสังกัด..........
.....................................................ตั้งแตวันที่..............เดือน..........................พ.ศ..................

(2) ขาพเจาไดพนจากราชการทหารเมื่อวันที่.............เดือน....................พ.ศ.....................
(3) กอนไปรับราชการทหาร  ขาพเจาดํ ารงตํ าแหนง...................................................

ระดับ................ฝาย................................สวน/ศูนย................................กอง/สํ านัก.......................
กรม..............................................จังหวัด..................................กระทรวง....................................             
ไดรับเงินเดือนในอันดับ.....................ขั้น.................................บาท

(4) ขาพเจาขอกลับเขารับราชการตั้งแตวันที่.............เดือน........................พ.ศ.................
(5) ขาพเจามีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2535 และไดยื่นหนังสือรับรองประวัติในการรับราชการทหารของขาพเจามาดวยแลว

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)    ...........................................
(...........................................)

หมายเหตุ ผูขอกลับเขารับราชการตามมาตรา 63 นี้ จะตองขอกลับภายในกํ าหนดเวลาไมเกิน 180 วัน 
นบัแตวันพนจากราชการทหาร



แบบขอกลับเขารับราชการตามมาตรา 64

เขียนที่...............................................
วันที่................เดือน..........................พ.ศ....................

เร่ือง ขอกลับเขารับราชการ
เรียน ................................................................

ขาพเจา....................................................อายุ...............ป  อยูบานเลขที่  1*.................
ถนน...................................ตํ าบล/แขวง.....................................อํ าเภอ/เขต..........................................
จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท.........................................    
ประสงคจะขอกลับเขารับราชการตามมาตรา 64  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535  โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ขาพเจาไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงาน 2* .........
...........................................................................................เปนเวลา................ป.................เดือน                 
และไดออกจากราชการตามคํ าสั่งที่...........................เมื่อวันที่.............เดือน....................พ.ศ.....................

(2) กอนไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี  ขาพเจาดํ ารงตํ าแหนง...............................
ระดับ...............ฝาย............................สวน/ศูนย.................................กอง/สํ านัก................................
กรม...........................................กระทรวง.................................ไดรับเงินเดือนในอันดับ.....................
ขั้น...............................บาท

(3) ขาพเจาขอกลับเขารับราชการตั้งแต  3* .....................................................................
(4) ขาพเจามีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2535   และไดยื่นหนังสือรับรองประวัติในการทํ างานโดยมีหัวหนางานที่ไปปฏิบัติงาน
ตามมตคิณะรัฐมนตรีเปนผูรับรองวาในขณะที่ปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว  ขาพเจาไมเคยมี
ความเสียหายใดๆ  มาดวยแลว

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)    ...........................................
(...........................................)
หมายเหตุ 1*  ภมูิลํ าเนาที่ติดตอไดในประเทศไทย
2*  ใหอางมติคณะรัฐมนตรีดวย
3*  การขอกลับเขารับราชการตองยื่นคํ าขอลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนวันสิ้นสุดกํ าหนด

เวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามมาตรา 64 และขอกลับเขารับราชการ
ไมหลังจากวันถัดจากวันสิ้นสุดกํ าหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหไปปฏิบัติงานดังกลาว



แบบหนังสือรับรองประวัติการรับราชการทหาร

เขียนที่...............................................
วันที่................เดือน..........................พ.ศ....................

ขาพเจา  1*........................................................ตํ าแหนง.....................................................
สังกัด............................................................เปนผูบังคับบัญชาของ............................................................    
ขอรับรองวาในระหวางที่...................................................................รับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหารนั้น  ผูนี้มีประวัติในการรับราชการทหารดังนี้

2* .......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)    ...........................................
(...........................................)

หมายเหตุ 1*  ผูใหคํ ารับรองจะตองเปนผูบังคับบัญชาตํ าแหนงตั้งแตผูบังคับกองพันขึ้นไป
2*  การรบัรองประวัติในการรับราชการทหาร ใหมีรายละเอียดวาไดกระทํ าผิดวินัยทหาร

อยางไรหรือไม และไดพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทํ าการใดๆ ในระหวาง
รับราชการทหารอันเสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว
อยางรายแรงหรือไม หากเคยกระทํ าก็ใหแจงขอเท็จจริงโดยละเอียดทุกครั้งดวย



แบบหนังสือรับรองประวัติการทํ างาน

เขียนที่...............................................
วันที่................เดือน..........................พ.ศ....................

ขาพเจา.........................................................ต ําแหนง.........................................................
สังกัด............................................................เปนผูบังคับบัญชาของ............................................................    
ซ่ึงไดมาปฏิบัติงานตั้งแต....................................................ถึง................................................................. 
เปนระยะเวลา................................ขอรับรองวาในระหวางที่.....................................................ปฏิบัติงาน
ในหนวยงานนี้  ผูนี้มีประวัติการทํ างาน  ดังนี้

1.  ผลการปฏิบัติงาน  (ตั้งแต.......................................ถึง..........................................)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2.  ความประพฤติ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

 (ลงชื่อ)    ................................................
(.................................................)

หมายเหตุ 1.  ผูใหคํ ารับรองจะตองเปนผูบังคับบัญชาซึ่งมีตํ าแหนงผูอํ านวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป
2.  การรบัรองประวัติการทํ างาน ใหมีรายละเอียดวามีผลการปฏิบัติงานที่สํ าเร็จในเรื่องใด

บาง และไดพนจากการปฏิบัติงานโดยมิไดกระทํ าการใดๆ ในระหวางการปฏิบัติงานตาม
มตคิณะรฐัมนตรีอันกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง หรือเปนผูมีความประพฤติช่ัว
อยางรายแรงหรือไม หากเคยกระทํ าก็ใหแจงขอเท็จจริงดวย
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